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Jesteśmy zawsze do
twojej dyspozycji
—

WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.STIHL.PL

Autoryzowany Dealer STIHL zatroszczy się o Państwa
przed zakupem i po jego dokonaniu. Doradzi w k westiach
doboru urządzenia optymalnie dostosowanego do
Państwa potrzeb, udzieli cennych wskazówek na temat
prawidłowego zastosowania i zaoferuje p
 rofesjonalne
usługi serwisowe. W ten sposób wartość użytkowa
i zadowolenie z posiadania urządzenia marki STIHL będą
trwały długie lata.

AKKU POWER.
By STIHL.
—
SPROSTASZ KAŻDEMU ZADANIU

0420 000 6413. M28. B1. Me. S0221. Wydrukowano w Niemczech.
© ANDREAS STIHL �. 2021. Ekologiczny papier bezchlorowy.

 YSTEM AKUMULATOROWY AK
S
Z AKUMULATOREM LI-ION
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Jeden akumulator do
wszystkich urządzeń
—

NOWOŚĆ
AERATOR
RLA 240

NOWOŚĆ
DMUCHAWA
BGA 57

KOSIARKI
RMA 235
RMA 339 / 339 C

NOWOŚĆ
LEKKIE KOSY
MECHANICZNE
FSA 57
FSA 60 R

NOŻYCE DO
ŻYWOPŁOTÓW
NA WYSIĘGNIKU
HLA 56

PILARKA
ŁAŃCUCHOWA
MSA 120 C-B
MSA 140 C-B
NOŻYCE DO
ŻYWOPŁOTÓW
HSA 56
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Lekkie, ciche
i mocne
—
Wydajniejsza praca w ogrodzie. Koszenie trawnika, przycinanie żywopłotów,
usuwanie liści, cięcie drewna czy wyrównywanie krawędzi trawnika. Każde z naszych
urządzeń akumulatorowych jest lekkie, ciche i efektywne, a dodatkowo łatwe
w obsłudze i wystarczająco wydajne, aby poradzić sobie nawet z najtrudniejszymi
pracami w ogrodzie. Z nimi sprostasz każdemu zadaniu. To właśnie Akku Power.
By STIHL.
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Z PEWNOŚCIĄ
POKOCHASZ
SWÓJ TRAWNIK
—
KOSIARKA AKUMULATOROWA
RMA 339 C Z AKUMULATOREM
LI-ION
Nasza nowa kosiarka akumulatorowa z systemem akumulatorowym STIHL AK z ostała
zaprojektowana do wydajnego koszenia trawników w małych i średnich ogrodach.
Urządzenie nie ma kabla, który mógłby Ci przeszkadzać, a dzięki swojej lekkiej
i kompaktowej konstrukcji, możesz łatwo pokonać wszystkie zakamarki o
 grodu.
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RMA 339 C

WWW.STIHL.PL

KOSIARKA AKUMULATOROWA

Jesteśmy zawsze
do twojej
dyspozycji
—
Dowiedz się więcej i przetestuj urządzenia
u swojego Autoryzowanego Dealera STIHL.
Adresy znajdziesz na www.stihl.pl

BEZPRZEWODOWA, KOMPAKTOWA
I WYGODNA
Kosiarka RMA 339 C ułatwia koszenie trawnika
wszystkim właścicielom ogrodów. Podstawową
zaletą jest oczywiście to, że nie trzeba za sobą
ciągnąć kabla. Kolejna zaleta to komfortowy uchwyt
kierujący. Dzięki niemu można bardzo łatwo
opróżnić kosz na trawę. Kompaktowa konstrukcja
i doskonałe wyważenie naszej kosiarki akumulatorowej ułatwia również jej prowadzenie w wąskich
przejściach i zawracanie na końcu trawnika.

NAWET

330 m²

NA JEDNYM ŁADOWANIU
AKUMULATORA 1

LEKKA I SOLIDNA
Obudowa kosiarek akumulatorowych STIHL jest
wykonana z wysokiej jakości polimeru odpornego
na uderzenia i promieniowanie UV. Dzięki temu
są wyjątkowo wytrzymałe i niezawodne.

1 Wydajność na jednym ładowaniu akumulatora w optymalnych warunkach. Oprócz typu stosowanego akumulatora na rzeczywistą wydajność mają również wpływ inne
czynniki, jak np. forma trawnika (przeszkody, kształt), wysokość i wilgotność trawy, tempo pracy, mulczowanie itd. Doładowywanie akumulatora lub wykorzystanie kilku
akumulatorów może zwiększyć wydajność koszenia. Czas pracy akumulatora w zastosowaniu przykładowym – AK 30.

Piękny
trawnik,
IDEALNIE
skoszony
—
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DOSKONAŁA PIELĘGNACJA
PIĘKNEGO TRAWNIKA
—
JESZCZE BARDZIEJ EFEKTYWNA DZIĘKI
TRYBOWI ECO
W trybie Eco prędkość obrotowa noża zostaje
dostosowana do właściwości trawy. Nóż wiruje
szybciej w gęstej i wyższej trawie, wolniej
natomiast podczas koszenia krótszej trawy.
Dzięki temu silnik pracuje jeszcze bardziej
efektywnie, co znacznie wydłuża czas pracy
akumulatora.

ZOPTYMALIZOWANY CZAS PRACY
AKUMULATORA I ZOPTYMALIZOWANE
KOSZENIE
Noże o geometrii zoptymalizowanej pod kątem
przepływu powietrza odpowiednio układają
trawę przed jej skoszeniem. Dzięki temu
energia akumulatora jest lepiej wykorzystywana,
a koszenie trawy czystsze.
INNOWACYJNY

JESZCZE LEPSZA PIELĘGNACJA
TRAWNIKA

Wydajne
i komfortowe
—

WYSOKOŚĆ KOSZENIA

30–70 m
mm
CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI
KOSZENIA
Centralna regulacja wysokości koszenia
umożliwia szybkie ustawienie kosiarki do żądanej
długości trawy. Aktualne ustawienie wysokości
koszenia można łatwo odczytać na skali.

INTELIGENTNY UCHWYT, DOSKONAŁA
STEROWNOŚĆ
Komfortowy uchwyt kierujący RMA 339 C jest
niepowtarzalnym rozwiązaniem. Dzięki niemu
kosz na trawę można wyjątkowo łatwo wyjąć
z kosiarki. Drążek uchwytu można składać
i łatwo dopasowywać do wzrostu u
 żytkownika.
Jest on solidny i zapewnia d
 oskonałą sterowność
kosiarki.

LEKKA I ZWROTNA
Pomimo doskonałej wydajności koszenia
RMA 339 C jest niewiarygodnie lekką kosiarką.
Łatwo jest nią sterować i sprawia wrażenie,
jakby prześlizgiwała się po trawniku. To idealne
rozwiązanie do pielęgnacji niewielkich i średnich
trawników.

Dzięki opcjonalnemu zestawowi do mulczowania, w którego skład wchodzi przysłona i nóż
wielofunkcyjny, kosiarka jest szczelnie zamknięta
i zapewnia, że świeżo skoszona i bardzo dokładnie rozdrobniona trawa jest równomiernie
rozrzucana na trawniku, jako nawóz – naturalny
i bogaty w składniki odżywcze.

Kosz na trawę posiada mechanizm składania,
który bardzo ułatwia otwieranie i opróżnianie.
Strumień powietrza, który powstaje podczas
koszenia, wdmuchuje ś ciętą trawę do kosza,
aż do jego całkowitego n
 apełnienia. Wskaźnik
napełnienia wskazuje, kiedy ponownie trzeba
opróżnić kosz.
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Do każdego
zadania
—
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KOSIARKA AKUMULATOROWA RMA 339 C
Komfortowy uchwyt
kierujący
Do łatwego opróżniania kosza na trawę.

Regulacja wysokości uchwytu
Ergonomiczne koszenie trawnika.

Składany uchwyt
Łatwe przechowywanie.

Wtyczka bezpieczeństwa
Do zabezpieczania przed przypadkowym użyciem.

Tryb Eco
Do dopasowywania prędkości obrotowej
noża do właściwości trawy i wydłużania czasu
pracy na jednym ładowaniu a kumulatora.

Akumulator Li-Ion
Długi czas pracy na jednym
ładowaniu akumulatora i krótki
czas ładowania.

Dodatkowe uchwyty
Z przodu i z tyłu. Łatwy
transport.

Opcjonalny zestaw
do mulczowania
Dodatkowy zestaw do nawożenia
ściętą trawą.

Wskaźnik napełnienia
Poziom zapełnienia kosza na trawę.

Maksymalna wysokość
napełniania
Silny prąd powietrza powoduje, że
kosz na trawę zapełnia się do samej
góry.

Trwałość
Wykonanie z wysokiej jakości
polimeru.

Cicha praca
Brak konieczności stosowania
ochrony słuchu.

Centralna regulacja
w ysokości koszenia
Do łatwej i precyzyjnej regulacji
wysokości trawnika.

Do 330 m²
Na jednym ładowaniu a kumulatora. 1

Wysokiej jakości nóż
Do idealnego koszenia, które
zapewnia witalność trawnika.

1 Wydajność na jednym ładowaniu a kumulatora w optymalnych warunkach. Oprócz typu stosowanego akumulatora na rzeczywistą wydajność mają również
wpływ inne czynniki, jak np. forma trawnika (przeszkody, kształt), wysokość i wilgotność trawy, tempo pracy, mulczowanie itd. Doładowywanie akumulatora oraz
stosowanie większej liczby akumulatorów pozwala zwiększyć wydajność. Czas pracy akumulatora w zastosowaniu przykładowym – AK 30.
Aby uzyskać więcej informacji o RMA 339 C lub znaleźć najbliższego Autoryzowanego Dealera STIHL, odwiedź stronę www.stihl.pl
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Idealne cięcie
—
Akumulatorowe nożyce do żywopłotów HSA 56 są wyjątkowo łatwe
w obsłudze. Niewielki ciężar znacznie ułatwia i przyspiesza pracę.
Daje to swobodę kreatywnego kształtowania żywopłotu.

17

16

HSA 56

WWW.STIHL.PL

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW

2,9
9 kg

1

NIEWIELKI CIĘŻAR. DUŻA MOC

Jesteśmy zawsze
do twojej
dyspozycji
—
Dowiedz się więcej i przetestuj urządzenia
u swojego Autoryzowanego Dealera STIHL.
Adresy znajdziesz na www.stihl.pl

Łatwa praca
bez konieczności
stosowania ochrony
słuchu
—

DUŻA MOC NIE MUSI WIELE WAŻYĆ
I MOCNO HAŁASOWAĆ
Bezproblemowe przycinanie żywopłotów
i krzewów za pomocą HSA 56. Dzięki niewielkiemu
ciężarowi, który wynosi zaledwie 2,9 kg (bez
akumulatora), oraz niskiemu poziomowi wibracji
HSA 56 są łatwe w obsłudze i sprawiają, że
przycinanie żywopłotu jest mniej uciążliwe.
Dodatkowo ten model akumulatorowych nożyc
do żywopłotów jest na tyle cichy, że praca nim
nie wymaga stosowania ochrony słuchu.

TECHNOLOGIA OSTRZY STIHL
– IMPONUJĄCA W
 YDAJNOŚĆ
CIĘCIA
Geometria ostrzy o kształcie
kropli wody przytrzymuje gałęzie
i zapewnia w ten sposób optymalne
wyniki cięcia.

NAWET

420 m²

NA JEDNYM ŁADOWANIU
AKUMULATORA2

PEŁNA GOTOWOŚĆ DO NASTĘPNEGO
ZADANIA
Aby zapewnić optymalny stan akumulatorowych
nożyc do żywopłotów, po każdym użyciu należy
stosować rozpuszczalnik do żywicy STIHL
Superclean. Wystarczy spryskać zestaw tnący
i pozostawić pracujące urządzenie na chwilę, aby
się s amoczynnie nasmarował i oczyścił z resztek
żywicy.

1 Bez akumulatora

2 Czas pracy akumulatora w zastosowaniu przykładowym przy założeniu żywopłotu o wysokości 2 m – AK 30.
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AKUMULATOROWE NOŻYCE
DO ŻYWOPŁOTÓW HSA 56
Osłona listwy tnącej
Chroni ostrza i przeszkody przed
uszkodzeniem.

Przeciwbieżny ruch ostrzy
Do efektywnego cięcia i łatwiejszej obsługi.

Ostrza w kształcie kropli
wody
Geometria ostrzy o kształcie
kropli wody przytrzymuje gałęzie
i zapewnia w ten sposób optymalne
wyniki cięcia.

Bezpośrednie
 atrzymanie
z
Po zwolnieniu przełącznika listwa
tnąca zatrzymuje się w czasie
krótszym niż jedna sekunda.

Osłona dłoni
Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

Uchwyt obwiedniowy
Do komfortowego cięcia w każdej pozycji.

Akumulator Li-Ion
Długi czas pracy na jednym ładowaniu
akumulatora i krótki czas ładowania.

Technologia ostrzy STIHL
Dla optymalnej wydajności cięcia bez
rozszczepiania.

Perfekcyjne wyważenie
Minimalny wysiłek podczas pracy.

Cicha praca
Brak konieczności stosowania
ochrony słuchu.

Nawet 420 m² żywopłotu
Na jednym ładowaniu a kumulatora. 1

Obsługa oburęczna
Dla większego bezpieczeństwa HSA 56 można
obsługiwać wyłącznie obiema rękami.

1 Czas pracy akumulatora w zastosowaniu przykładowym przy założeniu żywopłotu o wysokości 2 m – AK 30.
Aby uzyskać więcej informacji o HSA 56 lub znaleźć najbliższego Autoryzowanego Dealera STIHL, odwiedź stronę www.stihl.pl

Przelotka do zawieszania
Umożliwia ergonomiczne
przechowywanie.
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Wysoko do góry
—
Poznaj wydajność akumulatorowych nożyc do żywopłotów na wysięgniku
HLA 56. Ze względu na swoją długość i możliwości regulacji doskonale nadają
się do p
 rzycinania wierzchołków oraz boków wysokich i szerokich żywopłotów.
Dodatkowymi atutami są ergonomia i doskonałe wyważenie, które sprawiają,
że przycinanie żywopłotu jest wyjątkowo łatwe. Ponadto długość nożyc można
zmniejszyć do 115 cm. Dzięki temu urządzenie można bardzo łatwo przechowywać
i transportować.
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HLA 56

WWW.STIHL.PL

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO
ŻYWOPŁOTÓW NA WYSIĘGNIKU

NAWET

460 m²

NA JEDNYM ŁADOWANIU
AKUMULATORA1

SPECJALNA KONTROLA DO
SPECJALNEJ DŁUGOŚCI
Urządzenie jest doskonale wyważone i ma
w ygodny, gumowany uchwyt obwiedniowy,
dzięki czemu praca nim jest wyjątkowo łatwa.

ŁATWY I BEZPIECZNY TRANSPORT
HLA 56 można złożyć uzyskując długość
115 cm, co ułatwia bezproblemowy transport
i przechowywanie. W celu ochrony ostrzy
tnących i dla zapewnienia bezpiecznego
transportu w komplecie znajduje się osłona
listwy tnącej.

DO NAJWIĘKSZYCH I NAJMNIEJSZYCH
WYZWAŃ
Idealne właściwości do największych zadań to
nie tylko kwestia bardzo długiego wysięgnika.
Listwę tnącą można łatwo obrócić pod kątem do
135°, tak aby była optymalnie przystosowana do
każdego zastosowania – zarówno do cięcia nad
głową, jak i bezpośrednio przy podłożu, pionowo
albo poziomo.

DUŻY ZASIĘG
I DŁUGI CZAS PRACY
—
Jesteśmy zawsze do
twojej dyspozycji
—
Dowiedz się więcej i przetestuj urządzenia u s wojego
Autoryzowanego Dealera STIHL. Adresy znajdziesz na
www.stihl.pl

1  Czas pracy akumulatora
w zastosowaniu przykładowym
przy założeniu żywopłotu o
wysokości 2 m – AK 30.
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Nr kat. HA01 820 5000

Moc

Przedłużenie wysięgnika
Do zwiększenia zasięgu o 50 cm w
przypadku wysokich żywopłotów.

Do każdego
zadania
—
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AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW
NA WYSIĘGNIKU HLA 56
Długość
Długość całkowita 210 cm.

Technologia ostrzy STIHL
Optymalna wydajność cięcia bez
rozszczepiania.

Cicha praca
Brak konieczności stosowania
ochrony słuchu.

Osłona listwy tnącej
Chroni ostrza i przeszkody przed
uszkodzeniem.

Ostrza w kształcie kropli
wody
Geometria ostrzy o kształcie
kropli wody przytrzymuje gałęzie
i zapewnia w ten sposób optymalne
wyniki cięcia.

Składane
Do łatwego transportowania.

Odłączany wysięgnik
Do wygodnego transportu
i komfortowego przechowywania.

Bardzo długi wysięgnik
Do uzyskania dużego zasięgu.

Bezpośrednie
 atrzymanie
z
Po wyłączeniu listwa tnąca
zatrzymuje się w czasie krótszym
niż jedna sekunda..

Listwa tnąca obracana
pod kątem do 135º
Łatwa regulacja pozwala na
bezproblemową pracę nad głową
lub przy podłożu.

Perfekcyjne wyważenie
Minimalny wysiłek podczas pracy.

Gumowany uchwyt
Dla zwiększenia wygody i pewności
chwytu.

Do 460 m²
Na jednym ładowaniu
akumulatora. 1

Uchwyt obwiedniowy
Do komfortowej pracy w każdej
pozycji.

Akumulator Li-Ion
Długi czas pracy na jednym
ładowaniu akumulatora i krótki
czas ładowania.

Przelotka do zawieszania
Umożliwia ergonomiczne
przechowywanie.

1 Czas pracy akumulatora w zastosowaniu przykładowym przy założeniu żywopłotu o wysokości 2 m – AK 30.
Aby uzyskać więcej informacji o HLA 56 lub znaleźć najbliższego Autoryzowanego Dealera STIHL, odwiedź stronę www.stihl.pl
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DUŻA MOC
I KOMFORTOWA
PRACA
—
Lekkie akumulatorowe kosy mechaniczne STIHL pozwalają na szybkie
i w ygodne przycinanie brzegów trawnika i usuwanie trudno dostępnych
roślin. Mimo swojej mocy urządzenia te są niezwykle lekkie i ciche, co
czyni je idealnym rozwiązaniem dla właścicieli ogrodów w dzielnicach
mieszkalnych.
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FSA 57

WWW.STIHL.PL

LEKKA AKUMULATOROWA KOSA MECHANICZNA

Wygodne i łatwe
przycinanie
—

PRZYCINA DO

1.500 m
BRZEGÓW TRAWNIKA LUB

UNIWERSALNA REGULACJA
– MAKSYMALNA ERGONOMIA
I KONTROLA
Regulacja długości wysięgnika oraz różne
ustawienia uchwytu pałąkowego sprawiają, że
doskonale wyważoną FSA 57 można optymalnie
dopasować do wzrostu i realizowanego zadania.
Dzięki temu praca przy najtrudniej dostępnych
zakątkach ogrodu nie jest już żadnym
problemem.

ŁATWA REGULACJA I KONSERWACJA
Niezależnie od tego czy chcesz wyregulować
żyłkę tnącą, przedłużyć wysięgnik jednym
naciśnięciem przycisku, czy wymienić baterię
– w lekkiej akumulatorowej kosie m
 echanicznej
FSA 57 żadne z tych zadań nie stanowi
problemu.

Moc, kontrola
i doskonałe
wyważenie
—

Jesteśmy zawsze
do twojej
dyspozycji
—
Dowiedz się więcej i przetestuj urządzenia
u swojego Autoryzowanego Dealera STIHL.
Adresy znajdziesz na www.stihl.pl

1 Czas pracy akumulatora w zastosowaniu przykładowym – AK 30.

300 m²

TRAWNIKA NA JEDNYM ŁADOWANIU
AKUMULATORA1
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LEKKA AKUMULATOROWA KOSA MECHANICZNA
FSA 57
Akumulator Li-Ion
Długi czas pracy na jednym
ł adowaniu akumulatora i krótki czas
ładowania.

Gumowany uchwyt
Dla zwiększenia wygody i pewności
chwytu.

Regulowany uchwyt
Zapewnia wygodną pracę.

Regulacja długości
w ysięgnika
Do komfortowej pracy dzięki
dostosowaniu urządzenia do wzrostu
użytkownika.

Bardzo wydajny silnik
Dla zapewniania doskonałych wyników
koszenia.

Przelotka do zawieszania
Do ergonomicznego
przechowywania.

Przycina do
1.500 m Brzegów trawnika
lub 300 m² Trawnika
Na jednym ładowaniu a kumulatora. 1

Bardzo lekka
Minimalny wysiłek podczas pracy.

Cicha praca
Brak konieczności stosowania
ochrony słuchu.

Regulacja żyłki tnącej
Przez dociśnięcie głowicy tnącej do
podłoża.
Pałąk dystansowy
Do ostrożnego wykaszania
otoczenia grządek i drzew
oraz okolic ścian.

1 Czas pracy akumulatora w zastosowaniu przykładowym – AK 30.
Aby uzyskać więcej informacji o FSA 57 lub znaleźć najbliższego Autoryzowanego Dealera STIHL, odwiedź stronę www.stihl.pl

Beznarzędziowa wymiana
głowicy tnącej
Alternatywnie dostępne inne
narzędzia tnące.
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LEKKA AKUMULATOROWA KOSA MECHANICZNA

PRZYCINA DO

1.500 m
BRZEGÓW TRAWNIKA LUB

300 m²

TRAWNIKA NA JEDNYM ŁADOWANIU
AKUMULATORA1

OPTYMALNIE WYWAŻONA ABY
ZAPEWNIĆ DUŻĄ MOC I KOMFORTOWĄ
PRACĘ
Dzięki doskonale wyważonej i lekkiej FSA 60 R
z mocnym silnikiem bez problemu p
 oradzisz
sobie nawet z gęstą trawą i najtrudniej
dostępnymi miejscami w ogrodzie.

ŁATWA OBSŁUGA I PIELĘGNACJA
Trzy różne narzędzia tnące do różnych zadań
związanych z pielęgnacją ogrodu. S
 tandardowa
głowica tnąca AutoCut C 6-2 w
 yposażona
w żyłkę tnącą, którą można r egulować przez
proste dociśnięcie głowicy do podłoża.
Alternatywnie FSA 60 R można używać z g
 łowicą
tnącą DuroCut 5-2 z dwoma żyłkami lub głowicą
tnącą PolyCut 6-2 z dwoma r uchomymi nożykami
z tworzywa sztucznego, które są d
 ostępne jako
wyposażenie dodatkowe. Wszystkie przystawki
są łatwe do w ymiany i można je wymieniać
ręcznie bez użycia dodatkowych narzędzi.

Moc

O BS ŁU

GA

Wytrzymała obudowa
z komorą na akumulator
Dla optymalnej ochrony.

Akumulator Li-Ion
Długi czas pracy na jednym ładowaniu
i krótki czas ładowania.

WYGODNY Uchwyt
obwiedniowy
Do komfortowej pracy.

Przelotka do zawieszania
Do ergonomicznego
przechowywania.

Przycina do
1.500 m Brzegów trawnika
lub 300 m² Trawnika
Na jednym ładowaniu a kumulatora. 1

Płynna regulacja obrotów
Do efektywnego energetycznie
ustawiania mocy koszenia.

Bardzo lekka i doskonale
wyważona
Do komfortowej pracy.

Cicha praca
Brak konieczności stosowania
ochrony słuchu.

Bardzo wydajny silnik
Dla zapewniania doskonałych
wyników koszenia.

Pałąk dystansowy
Do ostrożnego wykaszania
otoczenia grządek i drzew
oraz okolic ścian.

1 Czas pracy akumulatora w zastosowaniu przykładowym – AK 30.

WA

LEKKA AKUMULATOROWA KOSA MECHANICZNA
FSA 60 R

Jesteśmy zawsze
do twojej
dyspozycji
—
Dowiedz się więcej i przetestuj urządzenia
u swojego Autoryzowanego Dealera STIHL.
Adresy znajdziesz na www.stihl.pl
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 ajprostszy
N
sposób na
przycinanie
trawy
ƒ

Do każdego
zadania
—

Bezpiec
ze

o
tw
ńs

FSA 60 r

WWW.STIHL.PL

Głowica żyłkową AutoCut
C 6-2 w wyposażeniu
standardowym

Regulacja żyłki tnącej
Przez dociśnięcie głowicy tnącej do
podłoża.

Dostępne alternatywne
narzędzia tnące
Wymiana ręczna bez użycia
dodatkowych narzędzi.

Aby uzyskać więcej informacji o FSA 60 R lub znaleźć najbliższego Autoryzowanego Dealera STIHL, odwiedź stronę www.stihl.pl
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Innowacja
w dziedzinie
pilarek
łańcuchowych
—
Nasza akumulatorowa pilarka łańcuchowa MSA 140 C-B to połączenie
legendarnej technologii pilarek łańcuchowych i nowoczesnej technologii
akumulatorowej. Jest kompaktowa, mocna, lekka i niezwykle cicha.
Stanowi wynik ponad 90 lat doświadczeń w rozwoju pilarek łańcuchowych
dla leśnictwa, rolnictwa i ogrodnictwa.
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MSA 140 c-B

WWW.STIHL.PL

AKUMULATOROWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

Duża moc,
BEZ hałasu
—

MOCNA, LEKKA I CICHA
Za pomocą MSA 140 C-B można bez wysiłku
ciąć drewno opałowe, a także przecinać krzewy
i gałęzie. Jednak pomimo wysokiej wydajności
cięcia akumulatorowa pilarka łańcuchowa jest
wyjątkowo lekka i cicha. Podczas pracy nie jest
wymagane stosowanie ochrony słuchu.

NAWET

210 cięć

NA JEDNYM ŁADOWANIU
AKUMULATORA ①

Jesteśmy zawsze
do twojej
dyspozycji
—

Technologia
akumulatorowa
ORAZ logo STIHL
wzbudza respekt
—

1 Czas pracy akumulatora w zastosowaniu przykładowym przyjmując cięcie kantówki (10 × 10 cm) przy użyciu MSA 140 C-B i AK 30.

Dowiedz się więcej i przetestuj urządzenia
u swojego Autoryzowanego Dealera STIHL.
Adresy znajdziesz na www.stihl.pl

SZWAJCARSKA PRECYZJA
Od dziesięcioleci piły łańcuchowe STIHL
są p
 rodukowane wyłącznie w szwajcarskim
zakładzie produkcji pił łańcuchowych STIHL.
Piły łańcuchowe STIHL pracują precyzyjnie, bez
wysiłku przesuwając się w drewnie i zapewniając
w ten sposób czyste cięcie.

BŁYSKAWICZNY NAPINACZ PIŁY
ŁAŃCUCHOWEJ STIHL
Aby napiąć piłę łańcuchową bez użycia
dodatkowych narzędzi, wystarczy obrócić
koło nastawcze. Dokręcenie pokrywy koła
napędowego automatycznie zabezpiecza
prowadnicę.
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Do każdego
zadania
—

Bezpiec
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Moc
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AKUMULATOROWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA
MSA 140 C-B

Wąska piła łańcuchowa
Do czystego i wydajnego cięcia przy
niższym zużyciu prądu akumulatora.
Duża prędkość piły łańcuchowej
Do wielu cięć w krótkim czasie.

Prowadnica STIHL Rollomatic
Hartowana dla uzyskania długiej żywotności
i maksymalnej precyzji.

Błyskawiczny napinacz piły
ł ańcuchowej STIHL
Do łatwego napinania piły łańcuchowej.

Hamulec piły łańcuchowej
STIHL QuickStop
Dodatkowy hamulec zapewniający jeszcze
większe bezpieczeństwo.

Cicha praca
Brak konieczności stosowania ochrony
słuchu.
Perfekcyjne wyważenie
Komfortowa obsługa.

Efektywny energetycznie
silnik
Dla niskiego zużycia prądu akumulatora.

Wyjątkowo lekka
Pozwala na długotrwałą pracę.

Akumulator Li-Ion
Długi czas pracy na jednym ładowaniu
akumulatora i krótki czas ładowania.

Nawet do 210 cięć
Na jednym ładowaniu a kumulatora. 1

Gumowany uchwyt
Dla zwiększenia wygody i pewności chwytu.

1 Czas pracy akumulatora w zastosowaniu przykładowym przyjmując cięcie kantówki (10 × 10 cm) przy użyciu MSA 140 C-B i AK 30.
Aby uzyskać więcej informacji o MSA 140 C-B lub znaleźć najbliższego Autoryzowanego Dealera STIHL, odwiedź stronę www.stihl.pl
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Nasza pierwsza
elektryczna pilarka
łańcuchowa
—
Skonstruowana w roku 1926
Poznaj siłę płynącą z ponad 90-letniej tradycji innowacji. Od momentu powstania firmy, nazwa STIHL jest
synonimem rewolucyjnej technologii. Przykładem może być elektryczną pilarka łańcuchowa skonstruowana
w roku 1926 lub obecny system akumulatorowy STIHL AK. Oba przykłady są prawdziwą k opalnią innowacyjnych
pomysłów. Dziś STIHL jest znany na całym świecie z jakości i serwisu. Nasze produkty ułatwiają pracę ludziom
w ponad 160 krajach. Dzięki STIHL zarówno użytkownicy profesjonalni, jak i zapaleni ogrodnicy są zawsze
dobrze wyposażeni do każdego zadania.

Zaprojektowany
z myślą
o najtrudniejszych
wyzwaniach
—
i Twoim ogrodzie
Profesjonaliści już od dawna używają narzędzi STIHL, które są niezawodne przy realizacji nawet najtrudniejszych
zadań. Nauczyło nas to również, jak konstruować narzędzia do zastosowań w przydomowych ogrodach – stale
pracując nad precyzją, trwałością i bezpieczeństwem naszych urządzeń. Zawsze wymagamy od siebie samych
zachowania najwyższej jakości, ponieważ wiemy, że nasi klienci – użytkownicy profesjonalni i klienci prywatni –
robią dokładnie to samo.
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Droga
wolna
—
Niewiarygodnie mocna, cicha i łatwa w obsłudze. BGA 57
jest lekkim i niezwykle mocnym urządzeniem, które
ułatwia usuwanie liści i pozostałości po pielęgnacji zieleni.
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BGA 57

WWW.STIHL.PL

CICHA I BARDZO MOCNA

DMUCHAWA AKUMULATOROWA

Pozbądź się liści
bez wysiłku
—

PRZYJEMNA PRACA

ŁATWA REGULACJA DO WZROSTU
UŻYTKOWNIKA

Oczyścić swój trawnik, taras lub podjazd z liści,
pozostałości po pielęgnacji zieleni i lekkich
zabrudzeń. Dmuchawa BGA 57 jest nie tylko
dobrze wyważona, ale również w
 yposażona
w ergonomiczny uchwyt, który zwiększa
pewność i komfort pracy.

Długość dyszy BGA 57 można łatwo dopasować
do wzrostu użytkownika w taki sposób, aby
dysza znajdowała się jak najbliżej podłoża. W ten
sposób można pracować w pozycji pionowej bez
utraty siły nadmuchu.

USUWA LIŚCIE Z

900 m²

NA JEDNYM ŁADOWANIU
AKUMULATORA1

MOCNY I CICHY
Wydajność dmuchawy BGA 57 jest równie
imponująca jak niski poziom hałasu podczas
pracy. Dmuchawa jest tak cicha, że nie musisz
stosować ochrony słuchu, a Twoi sąsiedzi nie
będą czuć dyskomfortu związanego
z hałasem.

1 Czas pracy akumulatora w zastosowaniu przykładowym przy założeniu usuwania suchych liści z asfaltu – AK 30.

Jesteśmy zawsze
do twojej
dyspozycji
—
Dowiedz się więcej i przetestuj urządzenia
u swojego Autoryzowanego Dealera STIHL.
Adresy znajdziesz na www.stihl.pl
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DMUCHAWA AKUMULATOROWA BGA 57

Dysza okrągła
Ułatwia pracę dzięki prostej formie.

Regulacja długości
Do uzyskania maksymalnej
siły nadmuchu bezpośrednio
przy podłożu.

Efektywny energetycznie
silnik
Duża wydajność dmuchawy i niskie zużycie
prądu akumulatora.

Przelotka do zawieszania
Umożliwia dogodne przechowywanie.

Małe siły żyroskopowe
Dla większej ergonomii pracy.

Optymalne wyważenie
Do długotrwałej, wygodnej pracy.

Ergonomiczny uchwyt
Do komfortowej pracy.

Bardzo cicha
Brak konieczności stosowania ochrony
słuchu.

Akumulator Li-Ion
Długi czas pracy na jednym ładowaniu
akumulatora i krótki czas ładowania.

1 Czas pracy akumulatora w zastosowaniu przykładowym przy założeniu usuwania suchych liści z asfaltu – AK 30.
Aby uzyskać więcej informacji o BGA 57 lub znaleźć najbliższego Autoryzowanego Dealera STIHL, odwiedź stronę www.stihl.pl

Niewielki ciężar
Ważne przy długotrwałych,
niemęczących zastosowaniach.

Usuwa liście z 900 m²
Na jednym ładowaniu a kumulatora. 1
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URZĄDZENIA AKUMULATOROWE SYSTEMU AK

STIHL AK-SySTem
—
URZĄDZENIA AKUMULATOROWE SYSTEMU AK
RMA 235

DANE TECHNICZNE
Szerokość koszenia

33 cm

Bez akumulatora

Wysokość koszenia

od 25 do 65 mm

i ładowarki

Ciężar (bez akumulatora)

14 kg

Nr kat. 6311 011 1410

Gwarantowany poziom mocy
akustycznej LwA

89 dB(A)

Zestaw z AK 20 i AL 101

Zmierzony poziom ciśnienia
akustycznego LpA

Nr kat. 6311 200 0010

76 dB(A)

2 × AK 20 + AL 101

Współczynnik niepewności
pomiaru poziomu ciśnienia
akustycznego KpA 2

Nr kat. 6311 200 0015

Poziom wibracji ahw

1,8 m/s²

Zestaw z AK 30 + AL 101

Współczynnik niepewności
pomiarowej K 2

0,9 m/s²

Nr kat. 6311 200 0007

Kosz na trawę

30 l

Szerokość koszenia

37 cm

Wysokość koszenia

od 30 do 70 mm

Ciężar (bez akumulatora)

14 kg

Gwarantowany poziom mocy
akustycznej LwA

90 dB(A)

Zestaw z

RMA 339

Bez akumulatora
i ładowarki
Nr kat. 6320 011 1415
Zestaw z AK 30 + AL 101
Nr kat. 6320 011 1441

Zmierzony poziom ciśnienia
akustycznego LpA
Współczynnik niepewności
pomiaru poziomu ciśnienia
akustycznego KpA 2
Poziom wibracji ahw

76 dB(A)

1,6 m/s²
0,8 m/s²

Nr kat. 6320 200 0053

Kosz na trawę

40 l

Szerokość koszenia

37 cm

Wysokość koszenia

od 30 do 70 mm

Ciężar (bez akumulatora)

16 kg

Gwarantowany poziom mocy
akustycznej LwA

90 dB(A)

Nr kat. 6320 011 1420
Zestaw z AK 30 + AL 101
Nr kat. 6320 011 1443

Zmierzony poziom ciśnienia
akustycznego LpA
Współczynnik niepewności
pomiaru poziomu ciśnienia
akustycznego KpA 2

76 dB(A)

1,6 m/s²

Zestaw z 2 × AK 30 +
AL 101

Współczynnik niepewności
pomiarowej K 2

0,8 m/s²

Nr kat. 6320 200 0054

Kosz na trawę

40 l

Zalecany akumulator
Ograniczona wydajność urządzenia

1 Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora może się różnić
w zależności od stanu naładowania i obsługi urządzenia
2 Współczynnik niepewności pomiarowej KpA/K wg dyrektywy
2006/42/WE

-7,5 mm do +7,5 mm

Ciężar (bez akumulatora)

15 kg

Gwarantowany poziom mocy
akustycznej LwA

92 dB(A)

Zmierzony poziom ciśnienia
akustycznego LpA

75 dB(A)

3 dB(A)

Nr kat. 6291 011 6605

Poziom wibracji ahw

4,8 m/s²

Zestaw z AK 30 + AL 101

Współczynnik niepewności
pomiarowej K 2

2,4 m/s²

Nr kat. 6291 200 0001

Kosz

50 l

MOC1

Typ
akumulatora

Trawniki do … 7

AK 10

96 m²

AK 20

190 m²

AK 30

250 m²

HSA 56
Typ
akumulatora

Trawniki do …

AK 10

150 m²

AK 20

AK 30

300 m²

400 m²

Bez akumulatora Zestaw z
i ładowarki
AK 10 + AL 101

Zestaw z
2 × AK 10 + AL 101

Nr kat.
4521 011 3504

Nr kat.
4521 200 0012

Nr kat.
4521 011 3518

Długość listwy tnącej

45 cm

Ciężar (bez akumulatora)

2,9 kg

Poziom ciśnienia
akustycznego 3

80 dB(A)

Poziom mocy akustycznej 3

91 dB(A)

Wartość drgań strona
lewa/prawa 4

2,7 / 1,2 m/s²

Odstępy między zębami

30 mm

Typ
akumulatora

Czas pracy
akumulatora 8

Przycięty
żywopłot
na jednym
ładowaniu
akumulatora

AK 10

50 min

175 m²

AK 20

100 min

350 m²

AK 30

120 min

420 m²

Typ
akumulatora

Czas pracy
akumulatora 8

Przycięty
żywopłot
na jednym
ładowaniu
akumulatora

AK 10

50 min

190 m²

AK 20

100 min

380 m²

AK 30

120 min

460 m²

Typ
akumulatora

Czas pracy
akumulatora 8

Oczyszczona
powierzchnia
na jednym
ładowaniu
akumulatora 9

AK 10

10 min

380 m²

AK 20

22 min

760 m²

AK 30

27 min

900 m²

HLA 56
Typ
akumulatora

Trawniki do …

AK 10

120 m²

AK 20

250 m²

Długość listwy tnącej

45 cm

Ciężar (bez akumulatora)

3,8 kg

Poziom ciśnienia
akustycznego 3

77 dB(A)

Poziom mocy akustycznej 3

88 dB(A)

Wartość drgań strona
lewa/prawa 4

1,5 / 1,5 m/s²

AK 30

330 m²

Bez akumulatora i ładowarki

Odstępy między zębami

30 mm

Nr kat. HA01 011 2904

Długość całkowita 5

210 cm

NOWOŚĆ BGA 57
Typ
akumulatora

Ciężar (bez akumulatora)

2,3 kg

Trawniki do …

Poziom ciśnienia
akustycznego 3

79 dB(A)

AK 10

120 m²

Poziom mocy akustycznej 3

90 dB(A)

AK 20

250 m²

AK 30

330 m²

Wartość drgań strona prawa 4 0,6 m/s²

2 dB (A)

Poziom wibracji ahw

34 cm

Wysokość koszenia

Bez akumulatora
i ładowarki

2 dB (A)

Współczynnik niepewności
pomiarowej K 2

Bez akumulatora
i ładowarki

MOC1

Szerokość robocza

Współczynnik niepewności
pomiaru poziomu ciśnienia
akustycznego KpA 2

2 dB (A)

Zestaw z
2 × AK 30 + AL 101

RMA 339 C

NOWOŚĆ RLA 240

DANE TECHNICZNE

3 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
4 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²

Wydajność dmuchawy 6

9N
55 / 60 m/s
620 / 560 m³/h

Bez akumulatora Zestaw z
i ładowarki
AK 20 + AL 101

Zestaw z
2 × AK 20 + AL 101

Maks. prędkość powietrza
z dyszą okrągłą/płaską

Nr kat.
4523 011 5964

Nr kat.
4523 200 0016

Wydajność turbiny z dyszą
okrągłą/płaską

Nr kat.
4523 011 5978

5 Z nożowym zestawem tnącym
6 Połączenie prędkości powietrza i wydajności turbiny
7 Przy pracy na powierzchni tylko w jednym kierunku
(bez krzyżowania)

8 Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora i dane dotyczące powierzchni mają charakter
orientacyjny i mogą się różnić w zależności od zastosowania i materiału.
9 Suche liście na asfalcie.
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URZĄDZENIA AKUMULATOROWE SYSTEMU AK

DANE TECHNICZNE

Akcesoria
—

MOC1

MSA 120 C-B

Bez akumulatora Zestaw z
i ładowarki
AK 20 + AL 101

Zestaw z
2 × AK 20 + AL 101

Nr kat.
1254 011 5874

Nr kat.
1254 200 0023

Nr kat.
1254 011 5888

Piła łańcuchowa typu STIHL
Oilomatic

PM3

Ciężar (bez akumulatora) 2

2,7 kg

Poziom ciśnienia
akustycznego 3

83 dB(A)

Poziom mocy akustycznej 3

94 dB(A)

Wartość drgań strona
lewa/prawa 4

3,4 / 3,2 m/s²

Podziałka piły łańcuchowej

¼" P

Długość prowadnicy 5

30 cm

Typ
akumulatora

Czas pracy
akumulatora 7

Drewno pocięte
na jednym
ładowaniu
akumulatora 8

AK 10

18 min

60 Schnitte

AK 20

40 min

160 Schnitte

AK 30

55 min

190 Schnitte

MSA 140 C-B

Bez akumulatora Zestaw z
i ładowarki
AK 30 + AL 101

Zestaw z
2 × AK 30 + AL 101

Nr kat.
1254 011 5844

Nr kat.
1254 200 0012

Nr kat.
1254 011 5858

FSA 57

Bez akumulatora Zestaw z
i ładowarki
AK 10 + AL 101

Zestaw z
2 × AK 10 + AL 101

Nr kat.
4522 011 5734

Nr kat.
4522 200 0017

Nr kat.
4522 011 5748

NOWOŚĆ FSA 60 R

Piła łańcuchowa typu STIHL
Oilomatic

PM3

Ciężar (bez akumulatora) 2

2,6 kg

Poziom ciśnienia
akustycznego 3

83 dB(A)

Poziom mocy akustycznej 3

94 dB(A)

Wartość drgań strona
lewa/prawa 4

4,3 / 4,8 m/s²

Podziałka piły łańcuchowej

¼" P

Długość prowadnicy 5

30 cm

Ciężar (bez akumulatora) 6

2,7 kg

Nr kat. FA04 011 5748

Zalecany akumulator
Ograniczona wydajność urządzenia

AK 10

18 min

60 Schnitte

AK 20

40 min

160 Schnitte

AK 30

45 min

210 Schnitte

74 dB(A)

Poziom mocy akustycznej 3
przy użyciu standardowego
narzędzia

Typ
akumulatora

Czas pracy
akumulatora 7

89 dB(A)

AK 10

25 min

Wartość drgań z narzędziem
standardowym, strona
lewa/prawa 4

125 m²/
625 m

4,0 / 4,0 m/s²

AK 20

50 min

Długość całkowita bez
narzędzia tnącego

250 m²/
1.250 m

149 cm

AK 30

60 min

300 m²/
1.500 m

Standardowe narzędzie tnące AutoCut C 3-2

Poziom ciśnienia
akustycznego 3 przy użyciu
standardowego narzędzia

Nr kat. FA04 011 5704

Czas pracy
akumulatora 7

Poziom ciśnienia
akustycznego 3 przy użyciu
standardowego narzędzia

Ciężar (bez akumulatora) 6

Bez akumulatora i ładowarki Zestaw z AK 20 + AL 101

Typ
akumulatora

Drewno pocięte
na jednym
ładowaniu
akumulatora 8

Powierzchnia
trawnika do .../
krawędzie
trawnika do ...

ŁADOWARKA STANDARDOWA
AL 101

SZYBKA ŁADOWARKA AL 300

230 V. Kompatybilna z akumulatorami STIHL AK i AP.
Ze wskaźnikiem stanu pracy (LED). Zwijacz przewodu
sieciowego z zapięciem na rzep. Możliwość montażu
naściennego.

230 V. Krótsze czasy ładowania akumulatorów STIHL AK,
AP i AR. Na spodzie obudowy konstrukcja umożliwiająca
mocowanie do ściany i zwijanie kabla, ze wskaźnikiem
stanu pracy (LED) i aktywnym chłodzeniem akumulatora.



Nr kat. 4850 430 2520



Nr kat. 4850 430 5500

AKUMULATORY AK

Kompatybilne z systemem STIHL AK. Lekkie akumulatory
Li-Ion ze wskaźnikiem naładowania (4 LED). Dostępne w
wersjach o różnej pojemności.

AK 10

AK 20

AK 30

Nr kat.
4520 400 6515

Nr kat.
4520 400 6518

Nr kat.
4520 400 6512

PRZEDŁUŻENIE WYSIĘGNIKA
HLA

POKRYWA KOMORY
AKUMULATORA SYSTEMU AK

TORBA NA AKUMULATOR

Wykonane z aluminium. Łatwe zwiększenie zasięgu
akumulatorowych nożyc do żywopłotu na wysięgniku
HLA 56 o 50 cm, ciężar 500 g.

Do zamykania komory akumulatora w urządzeniach z
systemem akumulatorowym STIHL AK (z wyjątkiem
RMA 235, RMA 339/339 C i RLA 240). W przypadku
długotrwałego przechowywania chroni urządzenie przed
kurzem i brudem.

Lekka, wytrzymała torba do wygodnego transportu
akumulatora i czystego przechowywania akcesoriów
do urządzeń akumulatorowych STIHL, np. akumulatora
i ładowarki.







Nr kat. HA01 820 5000

Nr kat. 4520 602 0900

Nr kat. 0000 881 0520

3,3 kg

81 dB(A)

Typ
akumulatora

Czas pracy
akumulatora 7

94 dB(A)

AK 10

13 min

3,7 / 2,0 m/s²

AK 20

AK 30

Poziom mocy akustycznej 3
przy użyciu standardowego
narzędzia
Wartość drgań z narzędziem
standardowym, strona
lewa/prawa 4
Długość całkowita bez
narzędzia tnącego

168 cm

Standardowe narzędzie tnące AutoCut C 6-2

1 Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora może się różnić
w zależności od stanu naładowania i obsługi urządzenia
2 Ciężar z prowadnicą i piłą łańcuchową.

Powierzchnia
trawnika do .../
krawędzie
trawnika do ...

PRZEGLĄD ENERGII I CZASÓW ŁADOWANIA AKUMULATORÓW
Typ
akumulatora

Energia
akumulatora 9

Ciężar

Czasy ładowania pojemność 80 % / 100 %

100 m²/
500 m

AK 10

72 Wh

0,8 kg

AL 101
AL 300

70 / 95 min
30 / 45 min

25 min

250 m²/
1.250 m

AK 20

144 Wh

1,2 kg

AL 101
AL 300

135 / 180 min
35 / 55 min

32 min

300 m²/
1.500 m

AK 30

180 Wh

1,3 kg

AL 101
AL 300

160 / 205 min
35 / 60 min

3 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2,0 dB(A)
4 Niepewność pomiarowa wg dyrektywy 2006/42/WE = 2 m/s²
5 Rzeczywista długość cięcia może być mniejsza niż wartość
podana w tabeli

6 Z narzędziem tnącym i osłoną
7 Podane czasy pracy na jednym ładowaniu akumulatora i dane dotyczące
powierzchni mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od
zastosowania i materiału.

8 Przecinanie kantówek o wymiarach 10 cm × 10 cm.
9 Pojemność akumulatora zgodna ze specyfikacją producenta. W celu wydłużenia żywotności
energia dostępna podczas praktycznego użytkowania może być niższa.

